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❘ BARCELONA ❘ L’artista de la Seu 
d’Urgell Perico Pastor torna a 
Barcelona en gran. I no és una 
manera de parlar. Després que 
l’agost passat es traslladés a viu-
re a la ciutat francesa de Mont-
peller, demà participarà en la 
novena edició del Big Draw, la 
Festa del Dibuix de Barcelona 
(vegeu el desglossament). Ho 
farà amb l’obra L’envelat, amb 
la qual Pastor convertirà la Sala 
Oval del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC) en una 

enortme sala de ball amb fi-
gures ballant pintades en tin-
ta sobre 700 metres quadrats 
de paper, en una peça la part 
més llarga de la qual mesurarà 
40 metres i la més ampla, 30. 
Durant aquesta setmana Pas-
tor ja ha estat fent les proves i 
ahir reconeixia a SEGRE que 
estava “emocionat i il·lusionat 
amb aquest repte”. Ha escollit 
els ballarins com a motiu perquè 
“m’encanta ballar i crec que la 
Sala Oval hi convida, a més, em 
recorda també els meus inicis, 

perquè la meua segona expo-
sició, a Madrid, ja es titulava 
Bailes de salón”, va recordar. 
Les previsions són que hi esta-
rà treballant des de les 10.00 
h fins a les 19.00 h “si els ro-
nyons m’aguanten bé”, feia bro-
ma ahir. El públic podrà veure 
el procés de creació al llarg de 
tot el dia, i a més, ajudar l’ar-
tista a posar música en aquest 
particular envelat dibuixant 
instruments en un taller que 
durà a terme l’artista Miquel 
Samaniego. En aquest sentit, 

els visitants podran afegir-se a 
la iniciativa en qualsevol mo-
ment del dia i durant el temps 
que desitgin. Es tracta d’un ta-
ller inclusiu, gratuït i obert a tot 
el públic, que forma part de la 
Setmana Apropa Cultura, una 
xarxa que es marca com a ob-
jectiu aconseguir que la cultura 
sigui accessible a les persones en 
situació de vulnerabilitat.

D’altra banda, L’envelat 
estarà exposat a la Sala Oval 
del MNAC fins al proper 5 de 
novembre.

Perico Pastor fent algunes proves abans de pintar demà un enorme mural de 700 metres quadrats a la Sala Oval del MNAC (a la imatge de la dreta).
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Perico Pastor de rècord al MNAC
L’artista de la Seu d’Urgell pintarà un mural de 700 metres quadrats que es convertirà en el dibuix 
més gran de la història de Barcelona || En directe, diumenge al marc del Big Draw

Lleida reivindica el  
Pedrolo més desconegut

LITERATURA JORNADES

❘ LLEIDA ❘ Les Jornades Internaci-
onals Manuel de Pedrolo: una 
mirada oberta, organitzades 
per la UB i la UdL, van arri-
bar ahir a Lleida amb diverses 
conferències a la UdL i a l’IEI, 
emmarcades en l’Any Pedrolo. 
I és que per al professor i filò-
leg Jordi Malé és imprescindible 
reivindicar la figura d’“un dels 
escriptors que més ha escrit, 
més ha innovat i més ha arris-
cat”, va afirmar en declaracions 
a SEGRE. La primera part de la 

jornada es va centrar en l’àmbit 
literari i la segona, amb inter-
vencions com la dels periodistes 
Francesc-Marc Àlvaro i Anto-
nio Baños, en la seua activitat 
periodística i les seues relacions 
amb el cine i els audiovisuals. La 
jornada va acabar amb la lectu-
ra dramatitzada Avui parlo de 
mi, un text construït pel mateix 
Malé a partir dels Diaris (1986-
1990) del desaparegut autor de 
l’Aranyó, autor d’obres com Me-
canoscrit del segon origen.

Festa del dibuix, 
cada any més gran
n El Big Draw està orga-
nitzat per l’ICUB, en col-
laboració amb l’equip del 
Museu Picasso de Barcelo-
na i és la primera edició en 
què participa el MNAC. 
Aquest any, 28 entitats 
de Barcelona organitzen 
41 tallers per fomentar 
la imaginació juntament 
amb els artistes.

Balasch, nou assessor 
cultural de la Diputació

ADMINISTRACIÓ CÀRRECS

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde d’Albesa, An-
toni Balasch (PDeCAT), serà 
el nou assessor cultural de la 
presidència de la Diputació. 
Així ho va anunciar ahir la 
corporació provincial, que va 
indicar que van formalitzar 
el nomenament i que Balasch 
prendrà ben aviat possessió 
d’aquest nou càrrec.

Balasch, llicenciat en ciènci-
es de l’educació, és alcalde des 
del 1999, ha estat membre del 
consell comarcal de la Nogue-

ra, diputat provincial i va ser 
diputat al Parlament. A l’hora 
d’elegir-lo com a assessor, s’ha 
tingut en compte la seua “rela-
ció permanent” amb l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs, del qual 
va ser vicepresident entre els 
anys 2003 i 2007.

Uns mesos abans, el juliol 
passat, el regidor de Cultura 
de Tàrrega, Raül Palacios, es 
va incorporar a la Diputació 
com a assessor del grup polític 
del PDeCAT.Antoni Balasch.


